Routebeschrijving
Auto
Komt u uit de richting van Leeuwarden?
Ga via de N355 richting Hurdegaryp. Volg voor het kruispunt Tytsjerk, voorbij Aqua Zoo, de
parkeerborden van de GGDvdW.
Komt u uit de richting van Groningen?
Ga via de N355 richting Leeuwarden. Volg voor het kruispunt Tytsjerk, de parkeerborden van de
GGDvdW.
Navigatie: Swarteweisein 2, 9255 JB te Tytsjerk

Openbaar vervoer
Komt u met de bus vanuit Leeuwarden?
De bushalte waar u moet uitstappen is “Swarteweisein”. De buslijnen die vanuit Leeuwarden
hierlangs komen, zijn 8, 13, 20, 21, 51, 62, 155. Klik hier voor een routebeschrijving vanuit
Leeuwarden.
Komt u met de trein vanuit Groningen?
Reis dan tot Hurdegaryp. Vanaf het station zijn er pendelbusjes die gratis van en naar Park
Vijversburg rijden.
U kunt natuurlijk ook met de trein vanuit Leeuwarden naar Hurdegaryp reizen.
Tip: Huur een OV-fiets op het station van Leeuwarden voor € 3,85. Zie OV fiets .

Fiets/scooter
Wanneer u op de fiets vanuit Leeuwarden komt, adviseren wij u om gebruik te maken van de
achteringang van het park. De fietstocht duurt ongeveer een half uur (9 á 10 km). Klik hier voor een
routebeschrijving voor de fiets vanaf Leeuwarden centraal station.
Komt u met de fiets vanuit een andere richting, dan adviseren wij u om uw fiets te parkeren bij de
hoofdingang van het park (tegenover Yn ‘e Mande, Noarderein 1, 9255 KC te Tytsjerk).

Touringcar
Komt u met een groep in een touringcar? Geef dit voor vrijdag 13 juli door via info@vijversburg.nl.
Wij kunnen u dan van te voren inlichten over de uitstapplaats en parkeerplaats van de bus.

5. MIVA
Komt u met de auto en bent u slecht ter been? Dan mag u uw auto, op vertoon van een geldig
gehandicaptenparkeerkaart, parkeren bij de “personeelsingang”. Hier staan ook rolstoelen. Vol=vol
en op=op.
NB: zie ook het document op de website “Ingangen Park Vijversburg”.

